Pressemeddelelse
Sæt gang i Skøn Skole – det øger både trivsel
og læringsmiljø
Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats og få sved på panden.
Siden 2010 har Skøn Skole-projektet stimuleret til kreativitet, nytænkning, handlekraft og samarbejde i udskolingsklasser landet
over. Det giver bedre trivsel, læring og lyst til at gå i skole. Nu har
kvinderne bag skrevet inspirationsbogen Skøn Skole – sådan!, så
det er muligt at gå i gang med det samme.
Gennem designprojekter med at nytænke og udsmykke klasseværelser og fællesrum
oplever eleverne, at de med teamwork og fælles planlægning kan skabe succes. Sam
tidig gør det en synlig forskel, som alle efterfølgende kan nyde i skoledagen. Det giver
en følelse af stolthed og øget selvværd.
Skøn Skole-konceptet er udviklet af Anne Hopmann og Regitze Siggaard. Trods syv år
på bagen, føler de, at konceptet bliver ved med at skabe glæde:

»

Vi oplever gang på gang, at elever, der kan have det svært til daglig, får fornyet selv
tillid og efterfølgende finder sig bedre til rette i klassen. Eleverne lærer at se deres
kammerater fra nye sider, og det øger både trivsel og læringsmiljø samt styrker inklu
sionen«, fortæller Anne Hopmann.
Samtidig lærer eleverne helt konkrete kompetencer: at planlægge og forholde sig til en
deadline, at rydde op, at samarbejde med andre og at være vedholdende.
Skøn Skole – sådan! består af korte fagartikler, udsagn fra både elever, lærere, skole
ledere og virksomheder samt et væld af billeder fra konkrete projekter. Bogen motiverer
til praksisnær læring og tværfaglig kompetenceudvikling, og den giver lyst og mod til
nye læringsveje og elevinddragelse i undervisningen.
Skøn Skole – sådan! er en inspirationsbog til lærere, pædagoger, skoleledere og andre,
der er interesseret i trivsel og læringsmiljøer. Den henvender sig hovedsageligt til
udskolingen og ungdomsuddannelser.
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